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WNIOSKODAWCA:
/Nazwa
adres zamieszkania/siedziby

(miejscowo

PESEL/NIP
telefon kontaktowy
Zbiczno 140
87-305 Zbiczno
WNIOSEK
o us

cie i unieszkodliwienie wyr

zlokalizowanych na terenie
Gminy Zbiczno

P

o:
unieszkodliwienie
transport i unieszkodliwienie wy
mojej
.

1.
a)
b) I

w zawieraj

zdeponowanych na terenie

miejsca

:
..

..,

.

...., w tym: mieszkalny(e)

c) Planowana
Lp.

,

,
.., gospodarczy(e)

azbest, k
Adres obiektu

.

zosta unieszkodliwione:

zna
t
azbestowych
przeznaczonych do
utylizacji (sztuk)

Wymiar p
azbestowych
(cm x cm)

Rodzaj
np.
eternit falisty)

1

2. Czy
jakiejkolwiek

obiektu,
y
y jest z prowadzeniem
(w tym np. dzia aln ci rolniczej)?
TAK

NIE

a)
b)

;
biczno z dnia 26 stycznia 2021 r.

iem Nr 212/2021
terenu Gminy Zbiczno;
, warunkiem realizacji zadania
azbest jest zabezpieczenie od
uzyskanie dofinansowania
o pozytywnym rozpatrzeniu kompl
do Urz
miny w Zbicznie;

c)

w Toruniu oraz
dzie
d) zost
terenu Gminy Zbiczno
unieszkodliwi
pokrycia dachowego;
e)
na

z usuwaniem azbestu i
sowych przez
onego wniosku

dunku, odbioru, transportu i
e obejmuje natomiast zakupu i wykonania nowego
na teren

wykonawcy

w drodze
;

o na re
f) wyr

d

rzeprowadzen

g) wszystkie dane podane we wniosku

ier

;

godn

.

ie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
O

podane

.

czytelny podpis wnioskodawcy

1) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
2)
zenie o realizacji zadania.
3) W sytuacji, gdy
e minimis w rolnictwie
m o udzielenie dot
nie:
a
is oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
o pomoc, a ta
al
cy de minimis oraz
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo
sie, albo
zanym okresie;
b
iu
z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiega
de minimis w rolnictwie lub ry

stwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
u z przetwarzaniem danych osobowych i w
enia dyr
poinformowan
Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno.pl; tel. 56 493 93 17.
obowych oraz
korzystania z praw

nych z przetwarzaniem danych:

IOD@zbiczno.pl;
b) pod numerem telefonu 564939317,
-

-mail:

ie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (w sytuacji, gdy w wyniku

a

akresu

iny Zbiczno;

przedmiotowego projektu

-

hrony

oruniu i inne podmioty publi
-

;

i rozliczenia przedmiotowego projektu oraz

- posiadam praw
ograniczenia i zaprzestania prze
- posiadam prawo do wniesienia s
przetwarzanie dan
- Podanie dan

pad
konano przed wycofaniem zgody;

opejskiego i Rady
nie i

UE 2016/679 z dnia 27 kwi

-305 Zbiczno 140, moich da
nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres ni
wyroby azbestowe, celem realizac
Gospodarki Wodnej w Toruniu.
wyco

ym zasobie archiwalnym
u

przetwarzania jest umowa).

czytelny podpis wnioskodawcy

m.

data

Dane wnioskodawcy ........................................
........................................
........................................
PESEL: ..............................

...............................
........................................
...................................

wymaganiami prawnymi przy ew

finansowa

3. Podczas wykonywania prac n
pokryci
ustawy Prawo Budowlane oraz nie jestem zobow

-

(czytelny podpis)

